
 

 

  

 داعـاإلب
 اإلعدادي لثالصف الثا

النحــو

 يف

   فتطٛعـت عبكــّا ع٢ً األنـــٛإيػــ١ سبـاٖـا اهلل سضفـــّا خــــايزّا  :::: 
 ٚتـــألألت بايطــار تؾـُـــذ عــظ٠ّ  :::: ٚتغٌٝ ؽٗـزّا يف فــــِ األطَــــإ

 تهنئة لألوائل واملتفوقني 

ـــارــــاألستــاذ / أحـمـــد النش      

 ستُز أبٛ ايفتٛح فاصٚم

 خًٛر َصطفٞ طٜزإ 

 ؽٗز مجاٍ َضعٞ د١ٓ إمساعٌٝ سًُٞ

 بغ١ُ َاٖض َٓصٛص

 ٜٛعف إبضاِٖٝ صكض

 صاْٝا صَطإ بزٟٚ

 عاص٠ َٗين عامل

 َــريْا عًٞ ععٝـز

 صمح١ عٝغٞ ستُز

 آال٤ عبزايغتاص  َصطفٞ
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     ٍٚاملٓـــارٟ   ايزصؼ األ 

وا -هيا  -أيا  -يا  - يََآ -أْي - آ-أََََ  : ايٓزا٤  فٚسض

ِٟ ( /) اهلُظ٠ ( يًكضٜب َٜا (    :يًبعٝز                               ) أ َٝا (  /) أ َٖ  ) ٜا (    َعا يًكضٜب ٚايبعٝز                  ) ٚا( /) 

 ستٌ ي٘ َٔ اإلعضاب سضف ْزا٤ َبين عًٞ ..... ال إعضاب سضف ايٓزا٤

 ٓـــارٟاملأْٛاع 

  

    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

     َبين را٥ُا  

ٜا َه١  ٜا فًغطني   ٜا عٛصٜا ٜا   باعِ   ٜا  خايز ٜا ساطّ   /        ٕ أٚ بًزاؽ٤ٞ َعضٚف َجٌ اعِ إْغ    

ٚ ٜهؾف عًٞ صزٜكو  نًٓا عٓعضف أْ٘   أبٝض   يعٝار٠ صزٜل  ٚقابًو ؽدص ٜضتزٟ بايطٛ غتؾفٞببغاط١  يٛ سٖبت  مل 

فغٓكٍٛ ي٘ ٜارنتٛص  طُٓا عًٝ٘  ٖٓا أْت  مل تشنض امس٘ ألْو ال تعضف٘ فٗٛ ْهض٠ ايطبٝب  ٚ أصرْا إٔ ْط٦ُٔ َٓ٘ عًٞ صزٜكٓا  يهٔ ال ْعضف امس٘  

ّ يطبٝب آخض ٜبكٞ ٖٛ نزٙ ْهض٠ َكصٛر٠يهٔ أْت  تكصزٙ  بايهالّ ٚختص٘ ٚ التٛد٘ ايهال

يٛ أب سٖب ملزصع١  يٝكزّ البٓ٘ عٝكابً٘ ؽدص  جيًػ عًٞ َهتب ٚ ٜعٌُ أنٝز ٖٛ َزصؼ  يهٔ ال ٜعضف امس٘ فغٝٛد٘ ي٘ ايهالّ  ٜا أعتاس 

 ْهض٠ َكصٛر٠آخض  ٜبكٞ ٜا أعتاس  ٖٓا ٖٛ ال ٜعضف امس٘ فٗٛ ْهض٠  ٚ ٚد٘ ايهالّ ي٘ فٗٛ املكصٛر ٚيٝػ ؽدصاأصٜز....

 تضفع باأليف  ٜبكٞ  يف أعًٛب ايٓزا٤ عتبين عًٞ األيففاعٌ عتالسغ إٔ ايطايبني  نٕ  ٚقًٓا  ٜا طايباٖب ايطايبإ يٛ قًٓا  س 

َٚعين ٖشا  إٔ  ايعال١َ اييت ٜضفع بٗا  يف خاصز أعًٛب ايٓزا٤   َجال  نفاعٌ  ) ض١ُ / أيف / ٚاٚ(املبين  ٜبين عًٞ َا ٜضفع ب٘ 

٤اأٚ َبتزأ  فإْ٘ ٜبين عًٝٗا يف أعًٛب ايٓز

 َٓارٟ عًِ َبين عًٞ ايطِ يف ستٌ ْصب     أْت خري بكاع األصض َه١ٜا      َٓارٟ عًِ َبين عًٞ ايطِ يف ستٌ ْصباقضأ ايضعاي١    ستُزٜا     

   يف ستٌ ْصب     ايٛاَٚبين عًٞ ْهض٠ َكصٛر٠ َٓارٟ  ايعٌُا تابعٛ  َؾضفٕٜٛا   يف ستٌ ْصب     يفَبين عًٞ األ ْهض٠ َكصٛر٠َٓارٟ أعضعا   َٕٗٓزعاٜا 

 

 ارٟـــٓامل  ضفــــذتا 

 ضبـــاملع                                                                                  ينـــاملب 

 ؽبٝ٘ باملطاف املطـــاف ْهض٠ غري َكصٛر٠ ايعًـــِ

  

     

 ْهض٠ َكصٛر٠
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  (َٓصٛب را٥ُا) 

 

  سنض قصز ؽدصا َعني ؟ ٌٖصدال خش بٝزٟ  ٌٖ   ٜا ٌ أعُٞ  ٜضٜز إٔ ٜعرب ايطضٜل عٝٓارٟ يٛ فٝ٘ صد 

 إسٕ أٟ ؽدص يٛ دا٤ عٝعرب َع٘ ايطضٜل طفٌ ؽاب صدٌ  ٜبكٞ ٖٞ ْهض٠ غري َكصٛر٠  اعِ أسز؟ ال مل ٜكصز أٚ ٜشنض  

 ألْ٘ مل ٜكصز اعِ ستزر 

 سافغ عًٞ َهتبتو   ٌٖ ٖشٙ ايالفت١ سزرت ؽدصا بامس٘ ؟ اليف املهتب١  ٜا قاص٥ا َجاٍ آخض يٛ  نتبٓا ال فت١ 

 ٜبكٞ أٟ ؽدص ٜزخٌ املهتب١ ٜٚكضأ ايهالّ ي٘  إسٕ  ٖشٙ ْهض٠ غري َكصٛر بٗا ؽدص ستزر 

  َكصٛر٠ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ فتش١ ْهض٠ غريَٓارٟ عاعز طالبو      َعًُاٜا     

 َكصٛر٠ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ ايهغض٠ ألْ٘ مجع َؤْح عامل ْهض٠ غريَٓارٟ   ادتٗزٕ  طايباتٜا             

 َكصٛر٠ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ ايٝا٤ ألْ٘ َجين ْهض٠ غريَٓارٟ ًصني شتنْٛا  صدًنيٜا             

 مجع َشنض عاملَكصٛر٠ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ ايٝا٤ ألْ٘  ْهض٠ غريَٓارٟ   احتزٚا  َغًُنيٜا             

  

     ايؾبٝ٘ باملطاف أنجض َٔ ن١ًُ املطاف ٚ    

  املطـــــاف

تٜٓٛٔ  أٚ ْٕٛ املجين أٚ ْٕٛ مجع املشنض   ال ٜٛدز فٝ٘ أبزا

 ايغامل ألٕ املطاف إيٝ٘ حيشفِٗ

 ادتٗز  طايب ايعًِ ٜا

 ايرب .....ٜا صدًٞ 

 أْتِ شتًصٕٛ ٜا عاًَٞ  ارتري 

 ْٕٛ املجين أٚ ْٕٛ مجع املشنض ايغاملٚ تٜٓٛٔ  ب٘ را٥ُاٜٛدز 

 ../  ٜا طايبا عًُا .../ٜا طايبا ايعًِ ...ٜا طايبا ايعًِ 

 ٜا صدًني ايرب  .../ ٜا صدًني يًرب.....

 

 ٜا عًُني خريا .../ ٜا عاًَني يًدري ... ٜا عاًَني ارتري .../

 ٜأتٞ بعز املٓارٟ  َطاف إيٝ٘ را٥ُا 

 ممهٔ ٜهٕٛ املطاف إيٝ٘ ضُري  َٛدٛر أٚ ستشٚف 

 .....ٜا عبار....رٟ اٜاصبٞ ....ٜاصب     /  ٜا عب

 يٛسشف ايطُري ْطع نغض٠ َهاْ٘

 الٜأتٞ َطاف  إيٝ٘ بعزٙ أبزا  يهٔ ٜأتٞ

 ٜا طايبا ايعًِ / طايبا عًُا   َفعٍٛ ب٘

 هتب١....ٜا دايغا  يف امل ../  ٜا طايبا يًعًِ   اعِ زتضٚص

 ٜا ٚاقفا َع األطفاٍ ... /  ٜا دايغا ٚعط ايطضٜل ....  ظضف

 ٜا ستُٛرا خًك٘ ../  ٜا َعًَٛا صزق٘ ....  ْا٥ب فاعٌ

 ال ٜأتٞ ب٘ ضُري ٜا صزٜكٞ.. ٜا صبٓا ...ٜا أبٓا٥ٞ ..بين  قز ٜأتٞ ب٘ ضُري

 املٓارٟ املضنب  ٜهٕٛ  َطافا

 ....ايزٜٜٔا صالح / ٜا عبز ايضمحٔ ..../ ٜا عبزاهلل ....
 ال

 َٓارٟ األمسا٤ ارتُغ١ َطاف

 ... ٜا أبا بهض...../ ٜا أبا ٖضٜض٠ ../ ٜا سا ايعًِ
 ال

 َالسعات ١َُٗ

 املٓارٟ  ن١ًُ  أٚ أنجض       -1 

 َه١(  فًغطني عٛصٜا  أٚبًز ) / ساطّ / عايٞ(١َٓ  )ْغإإيٛ  اعِ  عًِ ٚرٙ يٛ ن١ًُ  ٜبكٞ ساد١ َٔ ثالث١

 طايب  ٜا طايبإ  ٜا طالب َٓصٛب١  ٜاغري ٚرٙ يه١ًُ ْهض٠    ْهض٠ َكصٛر٠  

 ٜا صداٍ     ٜا صدًني      صدال١     ٜا يٛ ْهض٠ َٚٓصٛب  ْهض٠ غري َكصٛر٠ ٚرٙ

 ٜا َعًُٞ املزصع١   ٜا صدًٞ  ايرب      ٜا طايبات ايعًِ   ٜا غافض ايشْب  ٜبكٞ َطاف    أنجض َٔ ن١ًُ

 ٜا َعًُني  يف املزصع١      ٜا  صدًني  ايرب     طايبات  يًعًِ  ٜا    ٜا غافضا سْبا   أٚ ؽبٝ٘ باملطاف  
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 َٓارٟ ب٘ ضُري / اعِ َٔ االمسا٤ ارتُغ١  / اعِ َضنب   ٜبكٞ ْٛع املٓارٟ َطاف    -2

 ٜا عبزايعظٜظ   ٜا عبز ايضمحٔ / ٜا أبا  بهض  ٜا  أبا محظ٠     / ٜا صبٓا  ٜا أبٓا٥ٞ

 عٓز حتزٜز  ْٛع املٓارٟ       -3

  تالسغ اْو  تٓارٟ عًٞ ن١ًُ أٚ أنجض َٔ ن١ًُ ٍٚ  ٚقف  ألْار ا السغ  أْو تٓارٟ  ثِ  تطًب ؽ٦ٝا َٔ املٓارٟ 

 َٚٔ ٖٓا تعضف حتزر املٓارٟ

 سشف سضف ايٓزا٤     ممهٔ سشف سضف ايٓزا٤ َٔ ادت١ًُ  ٜٚفِٗ  َٔ ايغٝام    -4

 / ٚطين  أْت  َالسٟ  بين  نٔ  صارقا  /  اعًُٛا  آٍ راٚٚر ؽهضا   /ٜٛعف أعضض عٔ ٖشا  

 َٔ ايهالّ ْٚطع نغض٠ حتت اذتضف األخري فِٗ ٜٚاملٓارٟ املطاف ايشٟ فٝ٘ ضُري ممهٔ سشف ايطُري     -5

  ٜا أّ ) أَٞ(  /  ٜا أبت افعٌ َا تؤَض    ) ٜا أبيت ( ) /    عبار فاتكٕٛ  )عبارٟ(  /       صب  أْت صاطقٞ  )ٜاصبٞ(     يتزٍ عًٝ٘

 ْزا٤  املعضف  ب ) أٍ(

 (/ اعِ إؽاص٠ عٓزَا ْضٜز ْزا٤ ن١ًُ َعضف١ باٍ  َجٌ   املعًِ  / املع١ًُ  ْغتدزّ  )أٟ َشنض /  أ١ٜ َؤْح 

 ٜا أٜتٗا املع١ًُ ؽهضا يو  املع١ًُ   ْار                          /                   ٜا أٜٗا املعًِ ؽهضا يو       املعًِ  :    ْار   َجاٍ

 ........... /                    ٜا ٖشٙ املع١ًُ                           ......ٜا ٖشا املعًِ   

 

 ايٛسٝز٠ اييت  تٓارٟ نُا ٖٞ  فٓكٍٛ  ٜا اهلل  / ٜا أهلل  ُٖظ٠ قطع/  ايًِٗ  اهللن١ًُ               السغ 

 ًِٗرالي١ عًٞ ايتععِٝ فٝٗا حنشف سضف ايٓزا٤ ٚ ْعٛض عٓ٘ مبِٝ َؾزر٠  اي 

  َا بعز أٜٗا ٚ أٜتٗا  ٜعضب ْعت َضفٛع 

 ٖٞ أٜٗا ٚ أٜتٗا َع املفضر ٚ املجين ٚادتُع تبكٞ نُا 

 إعضابات تطبٝك١ٝ

 َٓارٟ  عًِ َبين عًٞ ايطِ  يف ستٌ ْصب   اهلل                   ِــايًٗ

 سضف عٛض عٔ سضف ايٓزا٤ احملشٚف َبين عًٞ ايفتض  ال ستٌ ي٘ َٔ اإلعضاب  ّ  

 اإلعضاب َٔ ي٘ ستٌ ال ايغهٕٛ  عًٞ َبين ْزا٤ سضف اـــــٜ          املعًِ أٜٗا ٜا

 َٓارٟ ْهض٠ َكصٛر٠ َبين عًٞ ايطِ يف ستٌ ْصب  أٟ

 اإلعضاب َٔ ي٘ ستٌ ال ايغهٕٛ  عًٞ َبين تٓبٝ٘ سضف  اـــٖ

 ْعت َضفٛع ٚعال١َ صفع٘ ايطِ املعًِ

 يف ستٌ ْصب تػاٍ احملٌ عضن١ ايبٓا٤ األص١ًٝ) ايغهٕٛ (َٓع َٔ ظٗٛصٙ اؽ َبين عًٞ ايطِ املكزص َٓارٟ   ٖشا املعًِ  ٖشا ٜا

 ايطِ صفع٘ ٚعال١َ َضفٛع ْعت عًِامل                       

 َالسعات ١َُٗ

 ...َٓارٟ َطاف.....ٜا عبز ايضمحٔ ...                                                             ٜا  ساطّ .........َٓارٟ عًِ          

 ٜا َغًُا سافغ عًٞ ..... ْهض٠ غري َكصٛر٠                                         ٜا َغًِ  سافغ عًٞ ......  ْهض٠ َكصٛر٠      

 ؽبٝ٘ املطاف ..........ٜا صاغبني ارتري                                                         ....َٓارٟ َطاف   ...صاغيب ارتري .. ٜا
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 . ٚميهٔ إٔ حيٌ ستً٘ ٚ ٖٛ املكصٛر باذتهِ يٝٛضش٘بال ٚاعط٘  (َٓ٘  املبزٍ) اعِ بعز ٜشنض تابع ٖٛ

 تصزقت ايغٝز٠ عا٥ؾ١ عًٞ ايفكضا٤                       صٚم عُض بايعزٍاسهِ ايف  َجاٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚيٛ سشفٓا املبزٍ َٓ٘ الٜؤثض يف املعين ايبزٍ املطابل ٖٛ ايبزٍ ايشٟ ٜغاٟٚ املبزٍ َٓ٘ يف املعين ٚاإلعضاب متاّ 

 صٛص ايبزٍ املطابل 

 

 

صعٌ اهلل ايٓيب ستُز إيٞ ايٓاؼأ                 ٞابٔ َضِٜ حتزخ يف املٗزاملغٝض عٝغ       األعتاس أعا١َ دايػ 

أبٛ بهض َع ايضعٍٛ ٖادض ايصزٜل          سٖب املعًّٛ إيٞ ايفاصٚم عُض                        ِٚقف املٗٓزؼ عاص 

 عبلعٝف اهلل املغًٍٛ خايز بٔ ايٛيٝز   دٗظ سٚ ايٓٛصٜٔ عجُإ دٝؿ ايعغض٠      عٛصٜا عافضت يًؾكٝك١ 

بٔ عبزاملطًب اعتؾٗز أعز اهلل محظ٠     ّايعزٍ ارتًٝف١ ٖاصٕٚ ايضؽٝز أقا       أمحز ؽٛقٞ صا٥عايؾاعض 

إَاّ اذتضّ املعٝكًٞ   ايؾٝذ َاٖض               ٕؽذاعا بطال ايزنتٛص ستُز نا          ٌَعاسحتزخ ايطف 

 

 أعًٛب ايبزٍ

 اٌبدي 
ٜتبع املبزٍ َٓ٘ صفعا ْٚصبا ٚدضا

 ادلبدي  ِٕه 
 ٜعضب سغب َٛقع٘ يف ادت١ًُ

 أْٛاع٘

 بعض َٔ نٌ اؽتُاٍ َطابل

  
  

 املطابل

 يكب  ١َٓٗ  صف١ + عًِ ايصٛص٠ األٚيٞ

1 

 ايبزٍ
     ْٞايزصؼ ايجا   
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   ٖشا  ايطبٝب َاٖض              ٖشٙ املزصع١ َتطٛص٠              ٘ٝسيو ايهتاب الصٜب ف 

سٖب ايضدٌ إيٞ تًو ايكض١ٜ             حيضص ايٓاؼ عًٞ سيو ارتًل    حيرتّ ايٓاؼ ٖاتني ايصفتني 

ٖؤال٤ ايكطا٠ ٜكٛيٕٛ اذتل          ٜصطار ايٓاؼ َٔ سيو ايٓٗض    حتزخ ايضدٌ َع أٚي٦و ايطٝٛف 

 

 

 

 

  ْبٝٓا ستُز خامت األْبٝا٤                        بًزْا َصض غ١ٝٓ                   عافض ايضعٍٛ َع عُ٘ أبٞ طايب 

 َٙغذزْا األقصٞ  جيب حتضٜض        بٓت ايصزٜل      أَٓا عا٥ؾ١  عاعز صزٜكو محظ٠ 

 ٌٝبين إبضاِٖٝ  ايهعب١ َع ابٓ٘ امساع َزٜٓيت ٚارٟ ايٓطضٕٚ  طصت   تًُٝشٟ عُض َتفٛم 

 

 

 

ؤَٓني     اٖزْا ايصضاط املغتكِٝ  صضاط امل                 اؽرتٟ ايضدٌ أرٚات٘  أرٚات ايصٝز 

اْتب٘ ايطفٌ يًصٛت  صٛت ايعصفٛص                        قضأ ايتالَٝش ايكص١ يف املهتب١  قص١ عُض 

 ٌايعُاٍ ايغٝاص٠ عٝاص٠ ايعٌُاعتك                          ٛسطض األعتاس أعتاس ايٓش  

 

 املطابل ايبزٍ عًٞ ١َُٗ     َالسعات 

حيتاز يطُري ايبزٍ املطابل ال     

سطض عُض ايفاصٚم       //     سطض ايفاصٚم عُض    َجاٍ اسا مت ايتبزٌٜ بني ايبزٍ ٚ املبزٍ َٓ٘ ٜعضب املبزٍ ْعتا 

اْتب٘ ايضدٌٜا أٜٗا    َجاٍ   االعِ ادتاَز بعز أٜٗا ٚأٜتٗا ٜعضب بزٍ َضفٛع 

 أع١ً٦ يًفا٥كني

          حتت٘ خط أعضب َا

 ايٌٓٝ َا٤تزفل املا٤   -4          ايٌٓٝ  َٚا٤ ايبشض َا٤تزفل املا٤  -3       ابٓ٘ ستُزٖشا ايضدٌ  -2        طبٝب  ابٓ٘ ستُزٖشٙ ايضدٌ   -1

  خًك٘ ايضدٌ  عذبينأ -8 أخٞ أمحزٖشا  -7    ألطفاٍايغٝاص٠ ٚفضح بشيو ا ٚصًت  -6 الْٗٝاصاتعكط املطض ْٚتر َٔ ٖشا ا -5

 ايٓصض ِّٜٛ  َٜٛهٖشا   - 11     صا٥ع١  ستافع١١  ايفّٝٛ ستافعهِ  افعتست -10     عبكضٟباعِ  يكا٥زٖشا ا -9  

 

 ايصٛص٠ ايجا١ْٝ
 اعِ إؽاص٠ + َعضف ب)أٍ(

 االعِ  بؾضط نٕٛ األٍٚ َعضف١ ٚايجاْٞ ْهض٠تهضاص  ايصٛص٠ ايضابع١

 ايصٛص٠ ايجايج١ اعِ ب٘ ضُري + عًِ

 

  السغ
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 أع١ً٦ يًفا٥كني

 / حتب ٖشٙ األّ ابٓٗا ساطّٖادض أَٓا إبضاِٖٝ ايٓيب / تظٚزٚقاٍ َٛعٞ ألخٝ٘ ٖاصٕٚ اخًفين يف قَْٞٛٛع٘ ٚ سزر ايبزٍ

 ايتفاح  ْطذ٘ أعذبين٘أعذيب ايتفاح ْاضذ/٘أعذبين  ايبًض سالٚت  ًٙٛأعذبين ايبًض س ٗستُز دايػ اتًو ايغٝاص٠ صاسب 

 ٙقصيت ٚ ٖشٙ ايكص١ ألخٖٞش        ٘ؽعضت باملا٤ بضٚرت    ْٞقضأت  فصٍٛ ايكص١ األٍٚ ٚ ايجا      ٘أْٗٝت ايهتاب غالف 

 إعضاب٘  ْٛع٘  ايبزٍ  إعضاب٘  املبزٍ َٓ٘  املجاٍ

 ايط١ُ....بزٍ َضفٛع  بزٍ َطابل  خزجي١ اعِ نإ  ايغٝز٠ خزجي١ صابض٠ناْت ايغٝز٠ 

 ايط١ُ ....بزٍ َضفٛع  ستُُز فاعٌ  ايطبٝب سطض ايطبٝب ستُز

 ايط١ُ....بزٍ َضفٛع  ايؾعضاٟٚ فاعٌ  ايؾٝذ صسٌ ايؾٝذ ايؾعضاٟٚ

 بزٍ بعض  ْصُف٘ فاعٌ  ايٓٗاص اْكط٢ ايٓٗاص ْصف٘

 َٔ نٌ 

 ايط١ُ....بزٍ َضفٛع 

 ايط١ُ....بزٍ َضفٛع  قاعزُت٘ فاعٌ  ايتُجاٍ اْهغض ايتُجاٍ قاعزت٘

 ايهغض٠....بزٍ زتضٚص  قُٔت٘ اعِ زتضٚص  اهلضّ أثض ايظَٔ يف اهلضّ قُت٘

 بايفتش١....بزٍ َٓصٛب  ؽضاَعٗا َفعٍٛ ب٘  ايغف١ٓٝ ايغف١ٓٝ ؽضاعٗاصأٜت 

 فهضُتٗا فاعٌ  ايكصٝز٠ أعذبتين ايكصٝز٠ فهضتٗا

 بزٍ اؽتُاٍ

 ايط١ُ  ....بزٍ َضفٛع

 ايط١ُ....بزٍ َضفٛع  أعًُٛب٘ فاعٌ  ايؾاعض صاقين ايؾاعض أعًٛب٘

 ايهغض٠....بزٍ زتضٚص  ٖزٜٔ٘ اعِ زتضٚص  ايكضإٓ اْتفعت بايكضإٓ ٖزٜ٘

 ايط١ُ.... بزٍ َضفٛع  سٓاُْٗا فاعٌ  األّ أععزتين األّ سٓاْٗا

 اؽتُاٍ بعض َٔ نٌ

  غايبا دظ٤ َارٟ أعاعٞ َٔ املبزٍ َٓ٘

 

  غايبا ؽ٤ٞ َعٟٓٛ َٔ َؾتُالت املبزٍ َٓ٘

   

2 3 
غايبا 

حيتاز 

 ٌضّري 
 

 : َجٌ ضُري نٌيبزٍ ايبعض َٔ  ٖٓاى صٛص٠ 

 نتاب ايٓشٛ ٚنتاب ايبالغ١ أسطضت ايهتب 

ٟطصت األٌٖ  خايٞ ٚ خاييت ٚ دز  

ٞٚصٌ ايغٝاصتإ  عٝاص٠ أخٞ ٚعٝاص٠ صزٜك 

أنًت ايفان١ٗ ايتفاح ٚايبًض  

 ُّأ ٖٓاَؼ سرت ِٖٝٗ:  اي    فكرَيِٖ ٚ غٓ

إس تبزٍ ايبزٍ ٚاملبزٍ َٓ٘ يف بزٍ ايبعض ٚاالؽتُاٍ 

 ٜهْٛا  َطافا َٚطافا إيٝ٘ 

  قضأت ْصف ايهتاب                               قضأت ايهتاب ْصف٘ 

  ظٗض خًل ايضدٌ                               ظٗض ايضدٌ خًك٘
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ادلسوء       ٔؼُ              اٌصفبث            
       ارتٝا١ْ       ايصفات            ب٦ػ                       

         ايصزم                   سبـــــــــــــــشا               

 ايهشب                 السبـــــــــــــــشا   

  صىز فبػً ٔؼُ وبئس 

  
 

 

 

 

  أعًٛب املزح  ٚايشّ

 ايشّ املزح

 ؽ٤ٞ يشّ أٚ اعتٗذإ أعًٛب ٜغتدزّ  أعًٛب ٜغتدزّ ملزح ٚاعتشغإ ؽ٤ٞ

  ب٦ـػ سبـشا السبشا  ِـْع

 أصناْ٘ 

 عٌاف شتصٛص فعٌ

 اسُ ِىصىي   ِضبف   ضّري ِسخرت   ِؼسف ة )أي( 

 ٔؼُ  اٌسجبي اٌشجبع
 ٔؼُ إٌسبء ادلإِٕت

 بئس اٌسجبي ادلسء ادلٕبفك
 ٔؼُ اٌصفت اٌشجبػت 

 ٔؼُ األػّبي اٌصبحلت اٌصدلت 
ٔؼُ إٌسبء ادلإِٕبث خدجيت 

ٔؼُ  ِٓ   يفىس أوال   أٔج
 ٔؼُ ِب حفؼٍه  وفبٌت اٌيخيُ

 ٔؼُ ِب حسّؼه اٌمسآْ اٌىسيُ
 ٔؼُ  ِٓ يصدق  اٌشجبع

 بئس ِٓ يىرة اجلببْ
 بئس ِب  حمىٌه إٌفبق

 ٔؼُ  ِٓ  جيبهد أخىن 

 ٔؼُ لىال احلك
 ٔؼُ صفت حخحٍي بهب اٌصدق

 بئس صفت ذِيّت اإلهّبي
 ٔؼُ  طسيمب  طسيك احلك

 بئس طبٌبب ادلهًّ واجبه
 ٔؼُ  شجبػب يف احلك حبشَ
 ٔؼُ  لبئدا  خمٍصب حمّد

 ٔؼُ خٍك ادلسء صدله اٌشديد  
 ٔؼُ أػّبي اٌسجً ئغبثت ادلٍهىف

 بئس أػّبي اإلٔسبْ ِسبٔدة اٌظبمل
 ٔؼُ صفبث اٌفخبة اٌصبحلت حيبؤهب

 شهبدة اٌصوزبئس لىي اإلٔسبْ  
 بئس صفبث  ادلسء اٌسيئت إٌفبق

 بئس داز اٌسجً ضؼيفت اٌبٕبء

 َالسع١ ١َُٗ ْعِ ايصفات ايؾذاع١قز ٜأتٞ املدصٛص يف بزا١ٜ ادت١ًُ  َجٌ  

   يحايزصؼ ايجا     
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 حبــرا / الحبــرا  
 خٝا١ْ األَا١ْ سبــــشا ال         سبــــشا ايصزم                  

 ايضضٞ بايعًِ سبــــشا ال                           األَا١ْ سبــــشا

 ايهغٌ  سبــــشا ال                       قٛال اذتل سبــــشا

 تًٛخ ايٓٗض سبــــشا ال                صدال  ايؾذاع سبــــشا

 ايػزص  سبــــشا ال         ايٓعاّ عًٛنا    سبــــشا  

 

 إعضاب  أعًٛب املزح 

 ٚايشّ َٔ )فعٌ + ايفاعٌ + املدصٛص( حٜتهٕٛ أعًٛب املز

 األفعاٍ نًٗا إعضابٗا ٚاسز

 

 

 

 

 

 أَج١ً تطبٝك١ٝ

 ايصفات ايصرب ْعِ 

 ، :   صفاتاي   :  ْعِ 

: صرباي.   ٚادت١ًُ َٔ ايفعٌ ٚايفاعٌ

 

 ال سبشا ايٓفام

)سا(، و  ال سب:

 )السبشا(ٚادت١ًُ َٔ ايفعٌ ٚايفاعٌ

 :  ٓفاماي

 َالسع١ ١َُٗ
 َع سبشا ٚال سبشا ٚادب ايتأخرياملدصٛص   

 بئس  –ٔؼُ 
 الحبرا -حبرا 

 فعٌ َاض داَز َبين عًٞ ايفتض  يًُزح أٚ ايشّ 

  ٚاٚ( –أيف  –فاعٌ َضفٛع ٚعال١َ صفع٘ )  ض١ُ  ايفاعٌ

 املدصٛص
 ٖٛ تكزٜضٙ ستشٚفخرب ملبتزأ   أٚ َضفٛع  دٛاطاَبتزأ َؤخض 

 ٖٛ تكزٜضٙ خرب ملبتزأ ستشٚف  أٚ َضفٛع  ٚدٛباَبتزأ َؤخض 

 

 بئس -ٔؼُ

 الحبرا-حبرا
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 َالسعات ٖا١َ

  عا٤ صداّل املٓافل .     : َعا٤َ ايضدٌ املٓافل . َجٌايفعٌ عا٤ ب٦ػ  َجٌ   يًشّ  أفعآٍٖاى 

 املدصٛص  ُٗا ٚبنيٓ)َٔ أٚ َا ( تأتٞ بعزٖا مج١ً تغ٢ُ مج١ً ايص١ً تفصٌ بٝ  ال تَٓػ أْ٘ بعز : ٖاّ دزّا

ٌُ َِ ٚب٦َػ إسا نإ ايفاع ِٕ ْع ِٕ ادتاَزا  ْعُت ايصف١ ايصزم .(/ ب٦غت  َؤْٓجّا )ْعُت قز تًشل تا٤ُ ايٓتأْٝٔح ايفعال

  ُٜؾتل َُٓٗا . داَزإفعالٕ  طْعِ ، ٚ ب٦ػص  يٝػ هلُا َطاصع ٚال أَض ، ٚال 

 ّإٔ ٜتكزّ ع٢ً طْعِ ، ٚ ب٦ػص فٓكٍٛ : جيٛط يف املدصٛص باملزح أٚ بايش 

 ايهشبب٦ػ صف١ّ    أٚ    ايهشب ب٦ػ صف١ّ .  -       ْعِ ارتًل ايصزم  أٚ      ايصزم ْعِ ارتًل  -      

 ّفإْ٘ قز حيشف .  إسا نإ املدصٛص باملزح أٚ بايشّ َفَٗٛا َٔ ايهال 

        )ايٓاص( .   أٟ       أٟ ) ادت١ٓ( .  َجٌ : ب٦ػ راص ايهافضٜٔ       : ْعِ عاقب١ املتكني َجٌ      

  (  متٝٝظّا ) إسا دا٤ بعز ْعِ أٚ ب٦ػ ن١ًُ ْهض٠ َٓصٛب١ فإْٗا تعضب 

 ْعِ عُال اإلخالص ،  : َجٌ

 : متٝٝظ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ ايفتش١ ، ايعٌُ : فاعٌ َضفٛع ٚعال١َ صفع٘ ايط١ُ . عُال        

ٜعضب فاعاّل ٚاملعضف١متٝٝظّا  ،  االعِ ايٓهض٠ بعز ط ْعِ ، ب٦ػ صٜعضب 

 ُٝٗاَبتزأ َؤخض ٚال ٜصض تكزمي٘ عً السبشا(ٜعضب را٥ُا-)سبشا املدصٛص باملزح أٚ ايشّ َع 

   اعِ إؽاص٠ َب٢ٓ يف ستٌ صفع فاعٌ ال سٖبشا( –ٜعضب اعِ اإلؽاص٠ )سا( املتصٌ بهٌ َٔ )سٖبشا  .    

ٌَسٖبشا صداّل ايعامل ، َٚسٖبشا ايعامل صدال (  َجٌمتٝٝظ ،  شتصٛص ) َسٖبشا ( أٚ بعزٙ جيٛط إٔ ٜكع قب ( : 

 بغٗٛي١ ميهٓو ٚضع  / ادتٌٗ ايتعإٚ  َجٌ   ٤ؽٞ أٚ سّ  َزحعٓزَا ٜطًب َٓو 

 ادتٌٗالسبشا                      سبشا ايتعإٚ

دا٥ظ ايتأخري  تأخش شتصٛص ْعِ ٚب٦ػ فكط فكط فكط أٚ ايشّ  عٓزَا ٜطًب َٓو شتصٛص باملزح 

ٚادب ايتأخري  تأخش شتصٛص سبشا ٚال سبشا فكط  عٓزَا ٜطًب َٓو شتصٛص 

 أع١ً٦ يًفا٥كني

 سزر ايفاعٌ ٚ املدصٛص يف األعايٝب ايتاي١ٝ

ُاٌىػيت اٌمساءةاٌري منبزسه  ادلثّس ادلفيد اٌؼًّ ٔؼ    
 اٌرِيُ  اٌخدخني  احملسِت اٌسيئت بئس صفبث اٌسجبي 
ٔؼُ لىال لىي احلك 
بئس اٌفخيبث ادلهّالث اٌفخبة اٌىسىٌت 
اخليبٔت اٌرِيّت ادلهٍىت اٌصفت بئس 
 اٌطّىح ادلخطٍغ ٌٍؼٍيبءأيهب اٌشببة مشسوا سىاػد اجلد واجخهدوا  فأٔخُ ٔؼُ اٌشببة 
 يإديه اإلٔسبْ اٌؼبلً اٌىاػي ٔصسة ادلظٍىَ اٌضؼيف ٔؼُ ػّال ػظيّب ِفيدا سبِيب 
 حبوُ  اٌظٍُ بئس أػّبٌه ادلهٍىتيب   
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 ايتٜٓٛٔ ٖٛ ايصضف

 أٟ ال ٜٕٓٛ املُٓٛع َٔ ايصضف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -  رٚاع  -  َضاع -  َغاع - زتايػ   - َصاْع - َعامل  - ٌَ اَع - سزا٥ل   - َكاصز - َعابز   - َغادز -َزاصؼ                               

 ؽٛاط٧ -  َٛا٧ْ  - َبار٨   - آلي٧ -  دٛاصح   - دٛاٖض  - َغانٔ - َٛايز    - بزا٥ٌ   - قٛاعز  - بطا٥ع  -  َٛاٍ -   َبإ  -َالٙ 

                                  

  - َالٜني - زتاْني   - أْابٝب -  تعايِٝ   - َكارٜض   - َغانني  - عالطني  - متاعٝض   - متاثٌٝ   - تالَٝش  - َعاسٜض  - َصابٝض  - َفاتٝض 

 َظاَري  - َكارٜض   - َؾاصٜع   -       تضانٝب  -  قضاطٝػ - تكايٝز  -  قٛاْني  -  طٛابري  - َكايٝز - ٜٓابٝع    - أقايِٝ 

 

  َصضٚفا ٜهٕٛ إمنا ٚ ايصضف َٔ ميٓع فال َتشضى أٚعطٗا أسضف ثالث١ ادتُع أيف بعز نإ إسا:  ٖا١َ ًَشٛظ١

 –عُايك١  – فالعف١ – تالَش٠ – عباقض٠ – َال٥ه١ – أباطض٠ – أفاصق١ – أؽاعض٠ – صٝاصف١:  َجٌ

  .   قغاٚع١  –َػاصب١  – أطاٖض٠ –أناعض٠ 

 

 ُٓٛع َٔ ايصضفامل

  أعباب املٓع َٔ ايصضف

 

 عبب
 عببإ

 عًِ
 صٝػ١ َٓتٗٞ ادتُٛع 

 اعِ ب٘ أيف تأْٝح ممزٚر٠ 

 اعِ ب٘ أيف تأْٝح َكصٛص٠

 صف١

 صف١ عًٞ ٚطٕ فعالٕ  عًِ َؤْح 

 عًِ عًٞ ٚطٕ فعٌ 

 عًِ عًٞ ٚطٕ ايفعٌ 

 عًِ َضنب َظدٝا 

 عًِ َظٜز ب )إ( 

 صف١ عًٞ ٚطٕ أفعٌ  عًِ أعذُٞ 

 يفع١ أخض

   صف١ ستٛي١ َٔ عزر

 صٝػ١ َٓتٗٞ ادتُٛع  ٚعطِٗ  عانٔ ثالث١ أٚ ٚعط٘ أيف بعزٙ سضفإ  ريٖٞ نٌ مجع تهغ

 حرفان بعد األلف

 األلف بعد ثالثةحروف

   ضابعايزصؼ اي      



  

 

 

 ارد النش أحم  /إعزار أ       يهٌ  ايطالب مجٝع املضاسٌ ايزصاع١ٝ      ؽضح رصٚؼ ايٓشٛ


 

 

 

 

  نضَا٤ ،  صشضا٤،  فكضا٤ ، عًٝا٤، ؽٗزا٤  أتكٝا٤ ، ،صمحا٤ طنضٜا٤ ، ٖٛدا٤ ،بٝزا٤، خطضا٤،  محضا٤،عٛرا٤  ، بٝطا٤ ، ،أصزقا٤ ؽعضا٤

   فال متٓع َعٗا ايه١ًُ َٔ ايصضف،  ناْت اهلُظ٠ َٓكًب١ عٔ أصٌأٚ فإٕ ناْت األيف ثايج١ )أص١ًٝ  -

 ٚغريٖا، ْكٍٛ:  (  عزٚ أصًٗا أعزا٤ْ: )  َجٌ )ٖٛا٤، ٚمسا٤، ٚرعا٤، ٚصدا٤، َٚٛا٤، ٚعٛا٤(، : َجٌ 

 باصر. بتٜٓٛٔ ٖٛا٤ تٜٓٛٔ صفع  ٖٛا٤ْٖشا  -                                   

 صاف١ٝ. بتٜٓٛٔ مسا٤ تٜٓٛٔ ْصب.مسا٤ّ صأٜت  -

 َظعر. ظض عٛا٤ ٚتٜٓٛٓٗا بايهغض. عٛا٤ٕغطبت َٔ  -

 أصزقا٤ ( ٖشٙ ايهًُات ٚأؽباٖٗا ممٓٛع١ َٔ ايصضف ألْٗا َٓت١ٝٗ  –أتكٝا٤  –نضَا٤  –) عًُا٤  :ًَشٛظ١ ٖا١َ

 ٚإسا ٚطْا ٖشٙ ايهًُات جيب إٔ تهٕٛ َٓت١ٝٗ ب )ا٤(بأيف ايتأْٝح املُزٚر٠ ٖٚشٙ األيف جيب إٔ تهٕٛ طا٥ز٠ 

 ٚأؽباٖٗا فًٝغت ممٓٛع١ َٔ ايصضف ألٕ ُٖظتٗا قضا٤ (  –نغا٤   -بٓا٤  –أْبا٤  -أَا ) أبٓا٤   .أفعال٤( –) فعال٤  َجٌ 

 ألْٗا يٝغت طا٥ز٠ بٌ أص١ًٝ أٚ َٓكًب١ عٔ أصٌ ٚٚطٕ ايهًُات ايغابك١ ع٢ً ايرتتٝبيٝغت ُٖظ٠ ايتأْٝح املُزٚر٠  

  فعاٍ(. –فعاٍ  –فعاٍ  –أفعاٍ  –)أفعاٍ  

 

 

 عفًٞ ،ظُأٟ  ،قصٟٛ  ،أخضٟ،صػضٟ ،نربٟ ، ٚصض٣ٛ ٚرْٝا، ٚي٢ًٝ، ٚسنض٣، ع٢ًُ،

 

                                                   

                  

 ١َٓ صمح١                  

                                      

 

 

 

 دٛصز / فضعٕٛ / أٜٛب  ٖاصٕٚ  / عٝغٞ/ َٛعٞ  / ٜٛعف / إعشام / ٜعكٛب  / إرصٜػ/ إمساعٌٝ  / إبضاِٖٝ/ ٖابٌٝ  / قابٌٝ / آرّ

  فأنجض صباعٝا ٜهٕٛ إٔ بؾضط(  األدٓيب)  األعذُٞ ايعًِ ايصضف َٔ ميٓع 

 .........ٖٛر – ْٛح:  َجٌ َصضٚفا بٌ ايصضف َٔ ممٓٛعا يٝػ فإْ٘ ايٛعط عانٔ ثالثٝا نإ إٕ أَا

  َصضٚف١ فٗٞ(  ْهريا – َٓهضا – َايها) عزا َا ايصضف َٔ ممٓٛع١ املال٥ه١ أمسا٤:  ًَشٛظ١

 : )صٔ مشً٘( عزا َا ايصضف َٔ ممٓٛع١ األْبٝا٤ أمسا٤                     

 0 َصضٚف١ فٗٞ(  ْٛسا – يٛطا – ٖٛرا – ؽعٝبا – صاذتا – ستُزا) 

 

 اعِ ب٘ أيف تأْٝح ممزٚر٠ 

  مجع أٚ َفضر ع٢ً رٍ عٛا٤  (ُٖظ٠ بعزٖا أيف) أنجض أٚ أسضف ثالث١ بعز طا٥زتإص ا٤ط  آخضٙ اعِ ٖٚٛ

 اعِ ب٘ أيف تأْٝح َكصٛص٠

 أعذُٞ   

 عًِ  َؤْح 

 أٟ يٝػ ي٘ أصٌ يف ايعضب١ٝ ٚال فعٌ ٜؾتل َٓ٘  عًِ 

 (قبًٗا َا َفتٛح أيف)

 يفعٞ  َعٟٓٛ 

 يفعٞ

 َعٟٓٛ

 سٓع١ً /سشٜف١/ُعبار٠ /عط١ٝ /عهض١َ/َعا١ٜٚ/عًك١ُ/عبٝز٠ /طًش١/عٓرت٠/عكب١ /أعا١َ /محظ٠ 

  صمح١/ د١ٓ / عاص٠ْزٟ / صاْٝا/ غار٠/ صضٟٛ/ عًُٞ /بغ١ُ / آال٤  / ١َٓ  

 دِٗٓ  / تغِٓٝ / فضٜاٍ / إميإ  / ٖٓز / ؽضٚم  / صٜٗاّ  / َٞ  / ؽٗز / طٜٓب   
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 بٛص فؤار  / َعزٜهضب /أفػاْغتإ  /بٛص ععٝز   /ْٜٝٛٛصى /ؽرباخٝت   /بعًبو /سطضَٛت  َجٌ   

 

 

 

 /ٜعضب /تػًب /أععز /أمحز /ٜظٜز /أنضّ /أزتز/ٜؾهض /تزَض /ٜٓبع /ٜظٜز/أؽضف: )َجٌ

  اعتدزاَ٘ جيٛط أٟ ،(تعٖظ /مشض /ٜٓبع /ٜغًِ /ٜؾهض 

 (.أخٞ أمحُز: َجٌ       ناعِ             أٚ           ايتفٛم ع٢ً اهلل أمحُز : َجٌ  نفعٌ

 

 

 :ٜهٕٛ  قز

 – َضٚإ  –صضٛإ –ععفإ–محزإ  –عُضإ  – ؽعبإ – صَطإ  – َضٚإ – عفإ  – عجُإ)عًِ عًٞ ؽدص 

 ْعُإ –عًطإ –  عًُإ  – فضسإ  –  عزْإ  –  يكُإ –  مسعإ – سغإ –صؽزإ 

 سبٝإ...–غطفإ –قشطإ عًِ عًٞ قب١ًٝ

ُٖإ–أصبٗإ َهإعًِ عًٞ   صغزإ..– –داطإ–ع

 ...صَطإ – ؽعبإ:   طَإعًِ عًٞ 

 . صضف٘ ٚدب أسضف ثالث١ َٔ أقٌ ايظا٥زتني ٚايٕٓٛ باأليف املدتّٛ االعِ سضٚف ناْت إسا: ًَشٛظ١

ْٕ /مجإ /ضُإ /يغإ /عٓإ /عٓإ): َجٌ ْٕ/ عٓا ْٕ /عٓا ْٕ /أَا  (.إسغا

  .طا٥ز٠ غري أص١ًٝ تهٕٛ اذتاي١ ٖشٙ يف ٚايٕٓٛ األيف ألٕ 

 ، أَٔ ، يغٔ ، بضٖٔ ، سغٔ:  أصًٗا ألٕ ; إميإ ، يغإ ، بضٖإ ، إسغإ:  َجٌ

 . ايصضف َٔ متٓع ال ٚيشيو 

 

  

 . قظح – ٖبٌ – طسٌ – دشا – عُض: َجٌ

 ف  عُض أصًٗا  عاَض  ٖٚشٙ األعالّ َعزي١ ٚستٛي١ 

 َضنب َظدٝا  

 عًٞ ٚطٕ ايفعٌ 

 عًٞ ٚطٕ َفّعٌ   

 عًِ  َظٜز ب )إ( 

 عًِ 

 عًِ 

 عًِ 

 أٟ نإ نًُتني ثِ َظدتا ٚاصبشتا ن١ًُ ٚاسز٠ َضنب١

ُّا ٜغتدزّ أْ٘ مبع٢ٓ  ٚفعًّا عً

 أٟ   )إ ( ميهٔ سشفُٗا ٚ ايه١ًُ تعطٞ َعين
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 .ؽبعإ / ٚعٓإ/ ٜكعإ /ْؾٛإ/ ظُإٓ/ صٜٖإ/عهضإ/ غطبإ/طؾإعاملشنض 

 ؽبعٞ  /ٚعين / ٜكعٞ / ْؾٟٛ /ظُأٟ  /ا صٜ / عهضٟ/غطيب /عطؾٞ  ؤْحـامل 

 

 

  /َُج٢ً:  أَجٌ / ُطٛىل:  أطٍٛ / َطصقا٤:  أطصم / َخطضا٤:  أخطض/ َعُضا٤:  أمسض: : )َجٌ

  .  ُعع٢ُ:  أععِ / ُفط٢ً:  أفطٌ / ُصػض٣:  أصػض  

  .ايصضف َٔ ميٓع فال ايتأْٝح تا٤ ٚذتكت٘ أفعٌ، ٚطٕ ع٢ً صف١ نإ َا أَا: ًَشٛظ١

 (.أصبع١ َٚؤْجٗا أصبع /أص١ًَ َؤْج٘ أصٌَ: )َجٌ

ٌٍ، بضدٌ َضصت: فٓكٍٛ   .بايهغض٠ ٚادتض بايتٜٓٛٔ. أصبٍع ْغ٠ٛ َع ٚسٖبت أصَ

 :  بؾضطني( َأِفَعٌ) ٚطٕ ع٢ً ٚصّفا نإ إسا ايصضف َٔ االعِ ميٓع

 . غريعاصض١ أص١ًٝ ٚصفٝت٘ تهٕٛ إٔ -     

 . بايتا٤ ايؾا٥ع َؤْج٘ ٜهٕٛ أاّل -   

ٌُ:ايؾضطإ فٝ٘ تٛفض ٚمما   ، أسغٔ،  أًَػ،  أٖٝف،  أسٛص،  أعضز،  أؽٗ

 ......أبٝض أخطض،،  أمحض،  أمجٌ،  أفطٌ 

 

 

 (عؾاص – تغاع  – مثإ   – عباع – عزاؼ – مخاؼ – صباع – ثالخ – ُثٓا٤ –  أسار) : َجٌ

 (.َعؾض  –َتغع –َجُٔ –َغبع –َغزؼ –شتُػ –َضبع– َجًح– َج٢ٓ– ََٛسز)

 

 

 " أأخض"  ٚأصً٘"  أفعٌ"  ٚطٕ  ع٢ً تفطٌٝ اعِ ٖٚٛ"  آخض"  َؤْح"  ُأخض٣"  مجع"  ُأخض"  فـ        

 . آخض صعا٥ٌ قضأت:  ٜكاٍ إٔ فٝ٘ ايكٝاؼ إس ،

 

 عًٞ ٚطٕ فعالٕ َؤْجٗا فعًٞ 

 ( ُفع٢ً) أٚ(  َفعال٤)  َؤْج١ ايشٟعًٞ ٚطٕ أفعٌ 

   َٔ عزر  َعزي١ ستٛي١

 صف١

 صف١

 صف١

 طا٥زتني  صف١ شتت١َٛ ب )ا ٕ (

 مجع  ن١ًُ  أخضٟ    َعزي١  يفع١ أخض  صف١

 أصًٗا   ٚاسز  اثٓني 
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 عال١َ صفع٘ ايط١ُ  ٚعال١َ ْصب٘ ٚدضٙ  ايفتش١ 

 َجاٍ

 96األهبٌبء :  ُقمَهب ٌب َهبُر ُكوِهً َبِرّدا َوَسالّمب عمى  :  قوله تعبلى

 .   وعالمة جره الفتحة ؛ ألنه ممنوع من الصرف اسم مجرور:  بضاِٖٝإ
 جبئزة اإللقبء الشعرّي . وقولهب: هبلت 

 ( . ) لم ينون؛ألنه ممنوع من الصرفخرهفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة على آ:١َٓ 
 .    31سبأ :  و ٌَِعَمُموَن لُه َمب ٌَشبُء ِمن  :  كقوله تعبلى

ٌَ  ؛ ألنه ممنوع من الصرفالمة جره الفتحة اسم مجرور وع َٖشاِصَٜب ٚمَتاثٝ

 . 69الهسبء : َكِثٌرٌة  َفِعهَد اهلِل  ـ قوله تعبلى : 
 ممنوع من الصرف (  ) لم ينون ألنه ؛آخرهعلى مرفوع وعالمة رفعه الضمة مبتدأمؤخر:َػامن

   يف سايتني ٠جيض املٓٛع َٔ ايصضف بايهغض   ًَشٛظ١

 اإلضاف١ ساي١ايتعضٜف ٚ  ساي١

 َجاٍ

نجري٠ َغادزصًٞ املغًُٕٛ يف 

   املغادزصًٞ املغًُٕٛ يف 

  فًغطني َغادزصًٞ املغًُٕٛ يف 

 ٖشٙ األَج١ً دٝزا  يًذض بايفتش١السغ 

 ٌٖ َٔ متاثٌٝ يف َزٜٓتو -                            ٌٖ َٔ أعُل يف ٖشٙ اآلباص   -

 اعتبزيت ايغٝاص٠ بأعضع َٓٗا -                           ٌٖ َٔ َصابٝض  يف ايؾاصع    -

 عجت عٔ َصاْع  تٓتر  املالبػ -                   سزٜكيت عزا٥ل َجُض٠  اعتبزيت -

 ٓصباي  ضادت ايضفع 

  فتش١ اي  فتش١اي ايط١ُ 

 إعضاب
 إعضاب

 إعضاب إعضاب
 إعضاب

 إعضاب




